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MINERII VĂII JIULUI 
REMARCABILE

Pe fiecare post — 
mai mult cărbune

Pe lîngă îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras, minerii 
au (Hat în luna mal o luptă hotă- 
rîtă pentru creșterea randamen-: 
tului muncii lor atît în abataje 
cît și pe exploatări, 
pornită în anii trecuți la Ani
noasa de a depăși planul de 
fiecare post prestat și-a dovedit 
încăodată rodnicia. La numeroa
se sectoare 
sectorul III Lupeni, 
III Petrila, II Vulcan și altele 
s-au dat în 
post prestat în abataje cîte 3,500 
—3,800 tone de cărbune și chiar 
mal mult.

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în abataje, extinderea 
mecanizării și a procedeelor mo
derne de susținere a permis mi
nerilor să-și sporească neîncetat 
productivitatea muncii. La mina 
Uricani, de pildă, pentru fiecare 
post prestat pe mină s-au da* 
cîte 1,300 - - -
1,260 tone, 
1,131 tone

Creșterea productivității mun
cii la exploatările miniere, a 
permis ca pe combinat să se ob
țină un randament mediu de 
1,090 tone pe post.

Se extinde susfinerea 
metalică în abataje 
In scopul reducerii consumu

lui de lemn și al creșterii pro
ductivității muncii, anul acesta 
se pune un deosebit accent pe ex- 
tindterea susținerii metalice în a- 
batajele frontale din Valea Jiu
lui. La mina Lupeni în luna 
mai a intrat în funcțiune un nou 
frontal susținut metalic pe stra
tul 18 sectorul IV В unde mun
cește brigada lui Lukacs Andrei. 
Noi abataje susținute metalic au 
fost puse în exploatare la Vul
can, Lonea, etc. Producția de 
cărbune extrasă din abataje se 
ridică la circa 56.000—58.000 
tone de cărbune din care mai 
bine de 45.000 tone este cărbu
ne cocsificabil.

D. GRIGORESCU

AU OBȚINUT NOI SUCCESE
• Dup* 5 luni de muncă, planul la cărbune pe ba** 

atu dupîyff cu 107.222 tone.
ф Toaie exploatările și peste 85 la sută din sec

toare ți-au întrecut sarcinile de plan anuale la zi.
Ф Productivitatea medie pe bazin în hma mai: 

1,090 tone pe post.
ф Procentul de cenușă în cărbune a fost redus cu 

DA—0,8 la sută fafă de

Muncă tot mai rodnică
in fiecare zi din luna mai ini

țierii au coborît în adîncuri ani
mați de hotărîrea de a obține noi 
succeae în producție, de a-și dez
volta realizările obținute în cin 
stea aniversării partidului, de a 
extrage cărbune de tot mai bună 
calitate. Eforturile lor au fost 

cununate de suaces. Pe bazin 
apbl de producție a fost, de- 
iȘit cu 16.761 tone de cărbune. 

Datorită măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice aplicate, mai ales 
pentru asigurarea îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de plan de 
către toate brigăzile, la sectoa
rele V Lonea, I și III Petrila, 
I, II și III Vulcan, III Lupeni. 
1 și II Uricani, toate brigăzile 
din abataje și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile 
fruntea întrecerii socialiste 
bazin se situează colectivul mi
nei Petrila, urmat îndeaproape 

, de cele de la Uricani și Vulcan.

îi

de pian. In
Pe

norm*.
La sfîrșitul primelor 5 luni 

din acest an, minerii Văii Jiu
lui raportează depășirea planu
lui la zi cu 107.222 tone de căr
bune. adică realizarea a aproa
pe jumătate din angajamentul 
anual majorat.

Inițiativa

miniere printre care
1 Uricani,

luna mai de fiecare

5 Manifestări închinate *
f •
I Zi/ei copilului • 
I ln toate localitățile Văii * 
î Jiului s-au organizat între- • 
î ceri cultural-sportive între cei * 
4 mici cu prilejul zilei lor. La J
• Lupeni programul cultural des- j 
1 fășurat la Palatul de cultură î 
f * fost vizionat de sute de spec- ]
♦ tatori. Cu același viu interes 4

. . _ : ♦ 
prezentate în sala clubului î 
C.C.VJ. din Petroșani precum 4 
și la clubul sindicatelor. î

Din inițiativa comisiilor de ! 
femei de la C.C.V.J., O.G.L., J 
T.A.P.L., in ziua de 1 iunie, o î 
delegație de copii și femei au . 
înminat copiilor de la spitalul J 
din Petroșani bomboane, pră- * 
jtturi, portocale și flori. Aten» ! 
ția acordată și acestor copii a j 
impresionat atît personalul • «« 1_ 1^.__ ț *

Interna- * 
fost or- ! 
mărfuri 2 
întreceri î 
și bici- 4 

4 
Duminică are loc în orașul І 

Petroșani în cinstea aceleiași 
sărbători următorul program: |

8.30 — adunarea tuturor co-1
p ii tor din școlile din Petroșani I 
în curtea școlii nr. 4. *

8,30—9,30 — demonstrația 4
copiilor, pierind din Piața Vic- J 
tor lei (din centru) spre stadio- ț 
nul sportiv Jiul. j

9.30 — program artistic și 4 
sportiv; corul Școlii de 7 ani î 
nr. 4 ; ansamblul de cercuri î 
(40 de eleve) Școala de 7 ani 4 
nr. 1 Petroșani, piramide — 4 
Școala de 7 ani nr. 2, gim- î 
nestlcă ritmică cu bețe (42 e- 4 
levl) — Școala de 7 ani nr. 1.4 
piramide — Școala de 7 ani t 
nr. 4, dans popular

Școala de 7

î au fost urmărite și programele
T - - " ‘ ‘ ...................
♦♦*
j
♦
I
X
i4f♦♦• -
♦ impresionat atît
I spitalului cit și copiii bolnavi, 
î Tot cu prilejul Zilei Interna-
I ” ‘ “........................I
1
X 
t ctete. 
I Du

î
♦
♦

ționale a Copilului au 
gantzate expoziții cu 
ți jiicării precum și 
de trotinete, triciclete

îI
X 

f t 
i
X
i
♦
♦*
î
j ne — Școala de 7 ani nr, 2, 4 
t piramide — Școala de 7 ani | 
i
X

din regiu-: 
‘ • 2.І

nr. 1, dansul cu tema „Semă- î 
nătoarea", (56 eleve) — Școa- 4 
la de 7 ani nr. 1. ♦

Se vor desfășura întreceri de I 
, trotinete și biciclete pe pistele!
♦ stadionului. Vor avea loc în-4
X treceri de atletism. Z• •

Echipa de țapinari de la depozitul de lemn al nunei Petrila 
condusă de comunistul Crețescu Nicolae își depășește lunar pta-. ) 
nul de încărcări-descărcări cu 25-30 la sută. '

IN CLIȘEU ; Echipa de țapinari împreună cu șeful ei.
-----------------O-----

№ in Mi ta leale

Obiectivul principal: 
calitatea

Activitatea tuturor minerilor 
s-a axat în luna mai pe îmbu
nătățirea calitativă a cărbune
lui extras, odată cu creșterea 
volumului de producție. La toa
te exploatările calitatea cărbune
lui este obiectivul principal în 
întrecerea socialistă pe profesii. 
Datorită măsurilor luate, întrea
ga cantitate de cărbune extrasă 
în luna mai a avut un procen
taj de Cenușă cu circa 0,6—0,8 
la sută sub norma admisă. S-au 
remarcat îndeosebi minerii de la 
Uricani (unde cărbunele cocsifi
cabil extras a fost cu 2 la sută 
mai- bun cfecît norma), cei de la 
Aninoâsa , (procentul de cenușă_
admis redus cu 1.5 la sută) -șj 
de la Vulcan (1.3 la sută mai 
puțină cenușă).

■ Un factor deosebit de mobi
lizator îl constituie inițiativa 
minerilor sectorului III Lupeni 
„Nici un Vagonet de cărbune r 
butat pentru șist vizibil", iniția
tivă însușită de tot mai multe 
colective de sectoare. La mina 
Lupeni cărbunele extras de sec
torul III a avut procentul de ce
nușă cu circa 5,5—6 la sută sub 
norma internă. La alte sectoare 
ale minei (sectorul I A, IV A, 
II) procentul de cenușă în căr
bune a 
sută.

fost redus cu 3—7 la

De ia Lupeni
telefon,Prin

Lupeni ne-a

se
tov. ing. Teodorescu 
relatat următoarele:

tone, la Petrila cite 
iar la Aninoasa cite 
de cărbune.

comunica
Constantin, șeful sectorului 
„Colectivul sectorului nos-III

tru, animat de dorința de a-și îndeplini cu cinste angajamentele 
de întrecere și-a depășit planul în luna mai cu 1622 tone de căr
bune cocsificabil și nu a avut nici un va gone t rebutat pentru șist 
vizibil. Cu acest nou succes depășirea față de planul anual la zi 
se ridică la 9407 tone de cărbune. In luna mai frontaliștii și cei
lalți mineri dirt sector au muncit cu un randament mediu de 2,235 
tone pe post, cu 170 kg. cărbune pe post mai mult față de plan. 
Toate brigăzile din frontale și-au depășit substanțial sarcinile a- 
vute. La frontalul 3 est. de pildă, condus de comunistul Ghioan- 
că Sabin, s-au extras peste plan mai bine de 1350 tone de căr
bune cocsificabil de cea mai bună calitate. Rezultate asemănătoa
re am obținut și frontaliștii lui Spînu Petru și Ghioancă Ioan 
precum - - - ‘ ’ - —

și frontaliștii lui Spînu Petru și Ghioancă 
și cei din preabatajul condus de Fîcea Grigore".

abatajul brigăzii lui Ti- 
Spiridon de' la sectorul I

Din 
mofte 
al minei Uricani s-au dat în a- 
cest ah mai bine de 1500 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan, 
din care circa 450 tone numai 
în luna mai. Minerii lui Timofte 
dau cărbune fără șist. In aprilie 
și mai, ei n-au avut rebutate 
mai mult de 15 vagonete de căr
bune. IN CLIȘEU : Minerii Cucu 
Ioan, Bolth Elvian, Nistor Gheor- 
ghe, Clobotaru Gheorghe, Popa 
Marin, Joca Marin'și Dragomir 
Emllian din brigada lui Timofte 
Spiridon înaintea intrării în șut 
mai stan de- vorbă.

In toate ramurile economiei na
ționale, calitatea producției se află 
pe primul plan al preocupărilor 
colectivelor de muncă. La între
prinderea de industrie locală „6 
August" din Petroșani, îmbunătă
țirea calității produselor a căpă
tat un caracter de masă, de acest 
obiectiv îrigrijindu-se fiecare mun
citor și tehnician.

Anul acesta noi, colectivul de 
la „6 August", putem raporta că 
produsele noastre sînt de mai bu
nă calitate ca în trecut, fapt do
vedit de căutarea tot mai mare 
ce o au pe piață, la consumatori. 
Produsele de pa
nificație, de me- 
zelărie, plăpumile, 
tîmplăria și mobi
la produsă de u- 
nitățile noastre,
produsele din cadrul sectorului ex
tractiv sînt mai bune, mai apre
ciate de- beneficiari.

In cadrul măsurilor de îmbună
tățire calitativă a producției s-a 
pus un accent dejosebit pe perfec
ționarea proceselor tehnologice, 
pe însușirea unor procedee moder
ne de fabricație. Atenția principală 
s-a acordat îmbunătățirii calității 
și lărgirii sortimentelor de panifi
cație, produsul cu cea mai mare 
pondere in întreprinderea noastră.

La fabrica de pîine din Petro
șani s-au mecanizat operațiile de 
amestec și cernere prin darea în 
exploatare a grupului de -timoace, 
fapt care a dus imediat la o mai 
bună dozare a făinurilor întrebuin
țate, la omogenizarea amestecului. 
Apoi cuptoarele de coacere tip 
FTL-2 pe care le avem, au fost 
dotate cu aparataj termoelectric 
pentru urmărirea timpului de coa
cere și a temperaturii în cuptor. 
S-a realizat mecanizarea integra
lă a operațiilor de coacere, fapt 
care elimină neuniformitatea de 
coacere și deci reduce procentul 
de rebuturi. Tot aici au fost re
vizuite și reparate capital dospi- 
toarele, cernătoarele mecanice, sis
temul de încălzire a vetrei cup • 
toarelor. Și aceste măsuri au con
tribuit la îmbunătățirea pîinii fa 
bricate. Trebuie de asemenea 
menționat aportul laboratorului de 
panificație reutilat în acest an și 
încadrat cu cadre bine calificate.

Atît la fabrica de pline cît și 
la celelalte unități ale întreprin
derii noastre personalul a fost re- 
distribuit în funcție de specialita
tea sa pe 'faze de producție. La 
fabrica de mezeluri s-a creat o co

misie • de recepție calitativă a ma
terialelor prime, comisie formată 
din muncitori cu înaltă calificare 
și vechime în ramură^ care urmă
rește procesul de producție pe o- 
perații și conlucrează în mod di
rect cu laboratorul de analize, ve
ghind la respectarea normelor in
terne de grăsime, umiditate și con
dimente.

îmbunătățirea produselor secto
rului extractiv s-a făcut în cea 
mai mare măsură cu ajutorul fon
durilor de mică mecanizare puse 
la dispoziție de Banca de Stat Pe
troșani. La carierele de piatră

«♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« s*a? mont»1 c*u" 
. . run vibrante cu

La necare loc ae munca — ajutorul cărora{ 
produse de calitate superioară « respectă gra- 

nulația produse- 
ior

Rezultatul imediat al acestor 
măsuri luate în sectorul extractiv 
(cariere) este că principalul bene
ficiar — șantierul Coroiești — nu 
a avut ce reclama în privința ca
lității, granulației și compoziției 
mineralogice a pietrei furnizate de 
„6 August".

Calitatea unor produse ale în
treprinderii noastre depinde în 
mare măsură de conlucrarea și 
sprijinul pe care ni-1 acordă în
treprinderile furnizoare de mate
rii prime. Trebuie subliniat în a- 
ceastă direcție, sprijinul și înțe
legerea cu care I.F; Petroșani co
laborează cu noi. De la depozitele 
întreprinderii forestiere Petroșani 
primim cherestea pentru mobilă și 
binale de bună calitate, în canti
tate cerută și la termenele fixate 
pentru livrare. In schimb nu ne 
putem lăuda în privința cooperării 
cu O.R.A.D. — Deva. Cheres
teaua livrată de această unitate 
are o umiditate mare (între 30— 
55 la sută) față de norma admi
să de 22 la sută; fapt care duce 
la întîrzieri în procesele de pre
lucrare (este necesar un timp mai 
mare de uscare în autoclavele 
noastre).

întâmpinăm greutăți și în di
recția îmbunătățirii produselor de 
mezelărie, deoarece nu rare sînt 
cazurile cînd membranele primite 
sînt necorespunzătoare ca dimen
siuni și prospețime. Or, un mezel 
în membrană groasă, cu vine, ve- 

■ ehe, oricît de bine ar fi fabricat 
are un aspect și gust care nu 
satisface exigențele cumpărătorilor.

De multe ori' se reclamă încă 
și calitatea pîinii produsă de fa
brica noastră. Avem și noi lip
suri în procesul tehnologic și ne 
străduim să le înlăturăm, dar de 
multe ori nu avem posibilitate de 
a da pîine cum am dori, din cau
ză că furnizorul nostru de grîu 
— C.R.R. Deva — nu-șî respectă 
întrutotul clauzele contractuale. 
Griul primit de la bazele Hațeg, 
Orăștie, Ilia- în lunile martie, a- 
prile și mai a avut o greutate hec- 
tolitrică scăzută, un procentaj 
peste cel admis de corpuri străi
ne, fapt ce ă făcut, cu toate stră
daniile , colectivului morii de la 
Lupeni, să se obțină făină de ca
litate sub nivelul cerut. ,

In ceea ce-1 privește, colectivul 
întreprinderii „6 August" va de
pune și de acum înainte străda
nii pentru, ca toate produsele sale 
să fie de calitate bună, eă satis
facă exigențele cumpărătorilor.

ȘTEFAN NICOLAU 
inginer-șef al I.I.L. „6 August" 

Petroșani
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STEAGUL ROȘU

este deci interzis) să se știa tine j
GflUtHG SV" fi. ГПІІПЪ .* ftrJ fi L

CURIOli Imi ulilHii ffikHtM li LI. Imn
„Șistul gu vigibii, piere din cărbuni'’

(Lung prilej de vorbă și diacuțiuni) 
Unii spun că STRATUL, singur, e de vină 
Ctnd se luminează, nu ai zl senină 
Ba aduc motive, diverse premize, 
Că la mina Lonța-s multe apofize 
Ci nd ești la culcuș, fășia se gală 
E normal (?), zic dînșii ca să n-alegi piatră! 
(Fiind lumina slabă, n-o simți (?) pe lopată) 
Ba că-s „prăbușiri" netrecute-n plan 
Că deodată piatra, curse din tavan 
Că șistul scapă, pînă pui frigări, 
Și prin mină dai șl de vechi lucrări 
Unii chiar aduc, ferme acuzații, 
Că în stratul 3, sînt intercalați* 
Și că șeful minei, geaba-l optimist 
Avizînd măsuri... privitor la șist.

ALȚII spun: Din contră! (ei gîndesc altfel) 
Că la Lonea stratul e un strat... model 
Și are cărbune... cum serie la carte 
Dar că toată „hiba" ar fi-n altă parte I 
Că la Cimpa-unu, ștaigărul Dobrin 
In problema-aceasta, ar munci puțin 
Că el nu insistă, să s-aleagă-o piatră 
(Cai cărbunii-ncatcă, tot ce pică-n vatră) 
Că-n, sectorul trei la David Ștefan 
S-ar cam da cenușă cu mult peste plan 
Și că tot aici, schimbul lui Hordilă 
Piatra din cărbuni n-alege că-i silă ‘ 
Ba că Damian, în control dnd vine 
Nu prea vede șistul „strecurat" în „pline" 
Că-n sectorul V, grupa Paraschiv 
Nu alege șistul, el, fiind... pasiv 
Ș-așa mai departe... tone rebutate 
Ce nu intră-n plată că... n-au calitate

Dar să știți c-aseară, mi-a făcut pe plac 
Vestea, се-am aflat-o, de la un ortac: 
Că de-acum încolo, „cei mai sus citat!" 
Vor griji să dea, doar cărbuni curați 
Și vor arăta, mai mult interes 
Dovedind prin fapte că au înțeles 
Că la Hunedoara, pe bună dreptate 
Trebuie cărbuni... prima calitate.

ION MAGAZIONERII
Lonea

О

întrefin bine ungîndu-i — după 
de praf și noroi — cu un ames- 
potolit, dintr-o lingură de untde- 
de seu și o lingură de untură de

SFATURI PRACTICE
• Pentru ca să umplem o sticlă cu gura foarte 

mică, ne folosim de o coajă de ou în care am fă
cut la unul din capete o gaură mică.

• încălțămintea va avea pielea moale dacă va 
fi unsă cu cîteva picături de untdelemn. Dacă un
gem pielea și pingelele cu glicerină, acestea de
vin mai durabile și impermiabile. Pielea întărită 
de ploaie își revine dacă e unsă cu petrol.

• Bocancii se 
ce i-am curățat 
tec, făcut la foc 
lemn, o lingură
pește Se ung bocancii de două ori cu pasta de 
mai sus și se lustruiesc imediat cu o perie. Să 
evităm ca pasta să se usuce pe bocanci, căci pie
lea își va pierde lustrul. Bocancii unși cu această 
pastă devin impermiabili (pasta va fi păstrată 
într-o cutie de tablă).

• Lucrurile de lină, fularele și mănușile de lînS 
se spală cu apă rece, în care s-a fiert puțin să
pun. apoi se limpezesc cu apă călduță. Ele nu 
trebuie frecate și nici spălate în apă caldă, deoa
rece intră mult Ia apă.

• Drojdia de cafea sau de su
rogat de cafea este bună pentru 
spălarea sticlelor.

• Sarea se păstrează bine în- 
tr-un borcănaș de sticlă, lemn 
sau material plastic cu capac. 
Sarea umedă se usucă dacă pu
nem în ea cîteva boabe dte orez 
sau mazăre, care vor absoarbe 
umezeala.

o-

IN PATRU RIN URI
» Tovarășului Bota, res

ponsabilul unității de cis- 
mărie a cooperativei 
„Sprijinul minier"- Lu
pești, secția Artinoasa cate 
amină clienții da agi pe 
ntiine.

Tot umbllnd să-mi pui pingele 
Alți pantofi îmi prăpădesc 
Să scap de-asemenea belele 
Mă fac cismar... te pingelesc I

GH. TĂCIUNE

es- 
mai

• Balena albastră 
te unul dintre cele 
mari a male din cite au 
existat pe pămînt vreo
dată. Ea trăiește în a- 
pele oceanelor și mai 
alee în mările temperate 
și reci. Greutatea ei a- 
junge la 120.000 kg. (cit 
cîntăresc 25 de elefanți 
sau 150 de tauri). Inima 
ei are o greutate de 
peste 700 kg., iar canti
tatea totală de singe 
trece de 8.000 de litri, 
Corpul balenei albastre 
are o lungime de 33 m. 
iar puiul ei 
tere „doar"

• Păsările 
nic zboruri 
uriașe. Lăstunul, de pil
dă, parcurge zilnic a- 
proape 900 km. intr-un 
an ar putea ocoli de 12 
ori pămintul la ecua
tor.

• Crapii ating uneori 
respectabila vîrstă de 
100—140 de ani.

• Struții sînt ajutoare 
minunate ale păstorilor. 
Aceste păsări sînt foarte 
grijulii și i-au poziție 
„de luptă1* împotriva ți
nui om necunoscut care 
ar apărea pe teritoriul 
ce li s-a „încredințat*1. 
De aceea struții sînt 
losiți în Africa de 
destul de des pentru 
za turmelor de oi.

• In satul japonez Ka- 
do, situat pe insula Si- 
koku, trăiesc păsările cu 
cele mai lungi cozi. „Re
cordul** eete deținut de

are la naș 
— 7-8 m.
execută zil- 

pe distanțe

fo- 
sud 
pa-

ZITĂȚI
rasa găinilor de culoare 
violet deschis, ale căror 
cozi ating 7,30 m. lungi
me.

• In Australia centra
lă, cangurii s-au înmul
țit intr-o ' asemenea mă
sură, îneît oficialitățile 
au lansat un apel către 
vînâtorii din toată lu
mea pentru vinarea lor 
masivă.

• Una dintre cele mai 
interesante plante de pe 
suprafața pămîntului este 
bambusul. Aceasta 
prezintă la început sub 
aspectul unei ierbi care 
— recoltată imediat — 
este folosită de mulți lo
cuitori din regiunile tro
picale ale Asiei 
prepararea de 
ciorbe și murături 
gustoase. Dar 
iarbă se transformă cu 
repeziciune în arborele 
oare dă cel mai ușor 
lemn cunoscut și folosit 
de om.

• După 60 de zile, 
creșterea bambusului în
cetează, iar fibra trun
chiului începe să se întă
rească să devină lemn. 
Procesul acesta de întă
rire a fibrei durează mai 
mult. Abia după trei ani 
bambusul poate fi recol
tat pentru a fi Utilizat în 
construcții.

• Naturaliștii sovietici 
au reușit să aclimatizeze 
bambusul și la climă mai 
aspră, dar au făcut-o 
prin procedee științifice, 
astfel că fenomenul nu e 
întimplător, ca cel din 
Franța.

se

pentru 
salate, 
foarte 
firava

?
I

Așa încep de obicei basMdU 
pe care le spun burticii nepoți
lor. Povestea noastră, deși reală 
încape la fel. A foit odată, șt 
asta mt pros da vreme, • 
cutie pentru depunerea scrisori
lor poștale, fixată pe peretele 
magazinului cu autadeseruirg. Și 

я nici nu se putea tțn loț mat po-
• trivit pentru o așemtuea cutie. 
î Mărturie erau zeșile de scrisori 
I depuse gfirtic aia de vamemi 
» muncii. Ce li s-o fi năzărit to- 
I varășilor din couduceraa ol кт
’ lui P.T.T.R. din Petroșani, nu se 
J știe. Fapt este însă că la un mo-
• meni dat cutia * dbpărui fără
• urmă. In apropiere a mai rămas
• totuși o cutie. Aceea pentru poș- 
î M redacției. Cetițeaur, grăbiți.
• introduc în ea scrisorile. Ieri di- 
! mineață, spre exemplu, erau în 
r cutie fapte scrisori. Vă dați tea-
• та pînă înspre seară cita seri- 
! son s-ar fi adunat. Pentru re- 
f medierea acestei stări de lu- 
j cruri există două sodufii:
J Prima ; Si fie angajat un sala- 
ș riat daci tovarășilor din condu- 
! cerea poștei le dă mina, care să 
J ridice corespondența de la redac-
• (ie. A doua variantă, desigur mat
• ușoară, este de a face să nu 
: je ЯШИ sptmi despre cutie w a
• fost odată ci că &ȘT.E. Tovarășe 
»Popa nu sîntefi de aceeași pâ- 
] rere {

Nu! nu-i din cauza
vitezei

— Noroc Ștefănică.
— Si trăiești Mitică. Hai la 

grădină la constructorul si bem 
o bere că tare-i bună pe căldu
ra asta.

— E bună dar eu unul pre
fer s-o bem în altă parte.

— De ce Mitică, doar grădini 
frumoasă ca asta nu găsești pe J 
toată Valea noastră. Scaune din ♦ 
material plastic, lumini de 
flori, fețe de mese curate de (i e 
mai mare dragul.

— Or fi dar nu merg.
— Și de ce mă rog î
— Pentru ci-i berea șuierată.
— Cum vine asta I

anume și-a întins rufele ș după i 
culoarea, mărimea și numărul \ 
cearșafitfrior, protoapeber și altigl 
letijesii. le attuntite ziie >
rele, înghesuit mereu între nori, J 
iți mai aruncă un ochi spre car- ; 
tfer, se organizează, spontan, a- • 
devorate întreceri inlrp gospodi
ne care spală mai multe ruje \ 
seu, mai precis, cțre întind t ja 
uscat тлі гтЦіе ruj А
duse adevărate labirinte de al- i 
bituri, incit nici coptiior rigole j 
mai trebuie solare, spațti 
leagăne, jucîndu-se printre rufe. *

U* alt semn de hărnicie te I 
amenaapea rondurilor de

lată, de pildă incinta blocurilor 4 
21 și 22. linele gospodine am a- ! 
menajat . ronduri de fiori tu ~hăi- * 
estria unui adevărat grădțuer,, pe * 
cind altele tot mai așteaptă... pri- « 
macara (scările 3, 4 — him 2І/. J

Tot din hărnicie, țarcurile de • 
beton, tint mereu pline de șșm»' 
deși s-au pus atîtea tăblițe indi î 
cotoare. ■ *

Apogeul „hărniciei" l-a ațin. ь 
insă „gospodina" de la aperta- « 
meatul 3, scara 2 bloc 21 cut 
cîteva zile in urmi. La ora 6 * 
dimineața, tot cartierul era zgu- ț 
duit de bubuituri ca de turti Cu ♦ 
o forță demni de invidiat te • 
apucase „gospodina" si scunțreA 
covoarele deși la toate scările dhffțf- 
afișate regulamente în care serie ♦ 
cu litere mari; „Scuturatul’ co- î 
voarelor ți tăiatul lemnelor sînt т 
permise numai între orele 8 f’ 
20". Dar „hărnicia" nu poate j 
oprită. Gospodina a vrut neapă
rat să trezească tot cartierul, de 
la mic la mare, la ora 6 dimi
neața și să fie admirată pentru 
„apogeul hărniciei)'.

M. D.
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Pe străzile betonate 
ale noului oraș mine
resc Uricani, e plăcut 
să alergi chiar și cu 
trotineta. Dar parcă tot 
e mai plăcut cu bici
cleta pare să spună

băiețașul din clișeu.
— Nu-i nimic o 

tăticul 
bicicletă 
voMcul 
nou la

să-mi cumpere 
in curind și 
— își spuse 
pornind-o din 
drum.

( Absorbite prin 
( piele, razele soa- 
< -
4

relui produc căl
dură și acțiune 
foto-chimică, activînd procesele 
chimice din organism. Maximum 
de radiație solară Iu cursul unui 
an este în lunile iunie, iulie și 
august, iar in cursul zilei, in 
jurul orei 12. Acțiunea energiei 
solare arc două urmări asupra 
pielei: eritemul (înroșirea) și 
pigmentarea (inegrirea).

Eritemul se produce la scurt 
timp după expunere corpului*la 
soare. El durează 3—4 zile și 
gradul de înroșite a pielei de
pinde de intensitatea radiației și 
de durata expunerii corpului la 
soare (dacă se face exces, pe 
suprafața pielii apar bășici cu 
lichid). Pielea < . ' 
roșește uniform. Mai sensibilă 
este pielea de ia toracc, pbdo- 

l men, apoi de pe gfc și coapse.

I

<

"Г1

tî
♦♦

a gulerată. 1 
bibicule, că j

♦
«
i zău nu înțeleg.
» — Uite ața să-fi explic. Faci
J comanda. Barmana clătește paha

rele de rămîne ca o înghițitură bu
nă de apă în ele, mai toarnă niște 
bere cu spuma de un lat de 
palmi ți gata halba. Halba-i 
comandat, halbă plătești. Dacă 
stai însă și judeci, bei numai (ap.

9 t 
♦ ♦ 
♦

♦
J 

Și asta din cauza pîrddlniadut g 
de guler de spumă.

— Păi o fi fieînd-o din cauza 
vitezei, ci deb au clienți mulți.

— Nul nu-i din cauza vitezei. 
De ce o fac o știu ei bine și ar 
fi bine sa n-o mai facă. Aviz 
și celorlalți barmani te practici 
asemenea viteze.

t

♦ *
l
♦

i
♦

♦*î

/аApogeul „hărniciei*
ln cartierele de blocuri ți in

• special la Dimitrov, gospodinele 
î se cunosc între ele mai repede
• ți mai bine decît vecinele din 
s casele individuale.
• S-a ajuns chiar ca privind sir-
ааа>а»»мам l i

CURA DE SOARE
După 3—4 zile de expunere 

a corpului la soare, pielea înce
pe să aibă o culoare cafenie, 
înnegrindu-se.

îmbunătățirile funcțiilor in or
ganism produse de radiația soa
relui slut multiple: crește canti - 
tatea de calciu In singe și scade 
cea de potasiu, raportul dintre 
fosfor și potasiu se normalizea
ză, acidul uric scade, respirația 
devine mai profundă și numărul 
de respirații pe minut scade, 
consumul de oxigen eete mai 
mare, crește tensiunea arterială, 
precum și volumul de sînge pe 
minut și se mărește rezistența 

corpului nu se in-' organismului față de boli.
---- ib-îlM Qjg ja ggj, |)g}țe g0Me |țnt 

indicate se schimbă de la o lună 
la alta. In iulie și august, dnd

’ - a " »“ a. a- ‘ a * * - ’ * . - - -

temperatura pe li
toral este ridi
cată, băile de soa
re se fac între

6 și 9 dimineața, iar în luna sep
tembrie în jurul orei 11. Pire 
rea că după ora 9 ш mai sine 
raze ultraviolete este greșită. 
Dimpotrivă, intensitatea acestor 
raze crește treptat după răsăritul 
soarelui, ea fiind maximă între 
orele 11 șl 14. Nu se fac băi 
de soare vara la aceste ore de
oarece, căldura fiind prea puter
nică, ele devin obositoare pen
tru organism. Băile de soare se 
pot face la 1—2 ore după masa 
de dimineață. Se recomandă, du
pă baia de soare, o oră de odih
nă Înainte de dejun. Pentru a- 
daptarea organismului la cura de 
băi de soare se folosește me
toda de acomodare care constă 
în expunerea progresivă • cor
pului în bătaia razelor solare.

■w

S N О А V E
SÎNTEM NOI, GĂINILE Șd..., 
In puterea nopții, un gospodar 

se deșteptă din pricina zgomo» 
tului pe care-1 aude la cotețe. 
Punînd mina pe o pușcă, se re-, 
pede într-acplo și, deschizînț! .co
tețul strigă:

— Cine e acolo ? 
Tăcere de mormînt.
— Cine e... Răspunde sau 

trag i
Atunci din fundul cotețului ,sf 

auzi un glas tremurat:
— Nu e nimeni sîniern 

găinile și cocoșul]..,

ARDE
Un oaspe glumeț al unei i 

me, văzînd cum birtașul cară 
în pivniță, iese afară în uliță 
și strigă cît' îl slujesc plămînli {
- Foc! '
Vecinii aleargă speriați și-ntoea- 

bă ce ardte.
— Arde în pivniță la birteș, 

că l-am văzut de două ori du- 
cînd apă în ea I

★

• — Cum poți să spui tu, lo, 
nuț, că numărul 780 începe în 
3€5 ? Ce exemplu e ăsta ? • ’»

— II știu de Ia tata, tovarășă 
învățătoare. Că dînsul are 7BQ 
de zile-muncă și astea au înelk 
put în... 365, cît are anul t

• — Castele, mi-ai spuș^cS 14 
aritmetică ai luat notă bună șt 
văd că în carnet ai doi dte .4.

— Păi, tăticule, 4 și cu 4... 
nu fac... 8 ? !

• — Cum s-a terminat asea*
ră cearta cu soția ta? ".

— A căzut în fața mea, în 
genunchi!

— Nu mai spune) Și ce ți-a 
zis ?

— Mi-a zis: „Ieși de sub 
nenorocitule I".

• Intr-un avion se urcară 
mulți pasageri obișnUiți cu 
ruri de mii de kilometri. Doar 
unui dintre el călătorea cu avio
nul pentru întîia oară; Novicele» 
puțin timorat, se uită pe fereas
tră și se adresă vecinului :

— Ia te uită oamenii jos, par
că ar fi niște furnici,

— Păi sînt chiar furnici —• 
răspunse vecinul. încă nu ara 
pornit. . ,

nt>U

te

criș- 
apă

« <

•7
pat,

mai 
zbo-



STEAGUL RQSU

electricieni și lă- 
aBCtorul de inves- 
Petrila execută lu- 
calitate și la timp.

Cînd măsurile rămîn doar pe hîrtie...
Turnătoria constituie una din 

secțiile chele ale Uzinei de re
parat utilaj minier Petroșani. In 
această secție prind contur mul
te din piesele necesare mașini
lor, utilajelor și instalațiilor din 
exploatările miniere ale Văii Jiu
lui. Modul în care se lucrează în 
secția de turnătorie, influențează 
în bună măsură activitatea în
tregii uzine, hotărăște calitatea 
muijfor utilaje și piese pe care 
[«Sterii Văii Jiului le așteaptă 
die la această importantă uzină.

Este adevărat, la turnătoria 
uzinei s-au făcut multe lucruri 
bune. Planul se realizează în mod 
ritmic, s-au înregistrat în primul 
trimestru al acestui an aproape 

1.1 ---------". Meritoriu
este de asemenea faptul că in
ginerii și tehnicienii secției fac 
experiențe pentru introducerea 
de metode noi, cu scopul turnă
rii unor piese de precizie, cu a- 
dausuri de prelucrare mici. Aici 
se aplică metoda de turnare în 
forme uscate rapid cu 
carbon, obținîndu-se 
dintre cele mai bune, 
de rebuturi oscilează 
coeficientului admis.

Și totuși colectivul 
e mulțumit de 
merg treburile la secția de tur
nătorie. De ce ? Pentru că 
maiștri și muncitori nu au înțe
les că în momentul de față, prin
cipalul accent trebuie pus pe ca
litatea producției. Care este con
secința acestei stări de lucruri ? 

yln goana după cantitate, unele 
șarje sînt elaborate țn grabă, 
fără să întrunească condițiile de 
calitate cerute de procesul teh
nologic Din această cauză, unele 
piese turnate din șarjele pregă
tite de topitorii din brigada lui 
Munteanu Ferdinand și din alte 
brigăzi, se situiază pe treapta cea 
mai de jos a admisibilității din 
punct de vedere al calității. De 
aici pînă la rebut nu mai este 
decît nu pas. Aceasta este cauza 
pentru care la o comandă 
role, o bună parte din piese 
fost rebutate. Zilele trecute 
fost rebutată o întreagă șarjă 
oțel. Se simte aici, la secția 
turnătorie, un slab control din 
partea maiștrilor asupra respec
tării procesului tehnologic. Au 
fost tolerate o serie de abateri 
de la normele privind exploata
rea cuptoarelor electrice, întreți
nerea vetrei, a oalelor de turna
re. La unii maiștri și șefi de 
brigăzi, există tendința de a nu 
respecta dispozițiile conducerii 
secției date în interesul calității 
producției.

Se pune întrebarea : oare în 
această secție nu există o orga
nizație de bază de partid care 
să se situeze în fruntea luptei 
pentru calitate, care să porneas-

___________ O

că o adevărată ofensivă împo
triva lipsurilor ? Această orga
nizație de bază există. Dar to
varășul Botică Ștefan, secretarul 
organizației de bază, el însuși 
topitor, consideră că în această 
direcție s-a făcut totul și că în 
general, lucrurile merg bine

Dar să vedem ce s-a făcut
Intr-o adunare generală a or

ganizației de bază în care bi

1 1

' 300.000 lei economii.

bioxid de 
rezultate 

Procentul 
în jurul

uzinei nu 
modul în care

unii

de 
au 

a 
de 
de

VIAȚA DE PARTID

roul а prezentat darea de seamă 
semestrială, s-au analizat, deși nu 
îndeajuns de critic, unele aspecte 
ale calității producției In darea 
de seamă s-au arătat cauzele care 
dau naștere la rebuturi; se toarnă 
oțel rece, se întîrzie cu organi
zarea cursurilor de ridicare a 
calificării pe profesii, nu se ține 
o evidență operativă a calității 
producției. In fruntea unor 

’ brigăzi' se află elemen* 
te necorespunzătoare, lipsite de. 

; simțul răspunderii, care nu-și fac 
datoria. Față de această situa
ție, în hotărîrea adunării gene
rale s-au prevăzut unele măsuri 
bune privind întărirea preocupă
rii secției fată de calitatea pro
ducției. O măsură eficace stabilită 
de adunarea generală este aceea 
de a se organiza un colectiv de 
tehnicieni care să controleze ca
litatea producției, să analizeze 
din 5 în 5 zile calitatea piese
lor. să sesizeze cauzele rebutu
rilor și să recomande măsuri 
de remediere a lipsurilor. Secției 
sindicale i s-a cerut ca în orga
nizarea întrecerii, să fixeze drept 
principal obiectiv calitatea pro
duselor, și pe baza acestui cri
teriu să acorde titlul de 
în producție. S-a hotărît 
menea formarea unui 
care să popularizeze la 
de perete și prin agitația 
fruntașii în producție, și meto
dele lor, să combată lipsurile. 
Biroul avea de asemenea dato
ria de a revizui sarcinile trasate 
membrilor și candidaților de 
partid, de a trasa sarcini, noi, a 
căror îndeplinire să asigure creș
terea ridului comuniștilor în 
lupta pentru îmbunătățirea mun
cii secției.

Intr-adevăr, acestea sînt mă
suri bune. Dar faptele au ară
tat încăodată că dacă hotărîrile 
stabilite nu sînt aplicate în via
ță, dacă totul se reduce la for
malism. ele nu servesc la nimic. 
Așa s-a întîmpat și la secția de 
turnătorie. Tovarășul Botică 
Ștefan, secretarul 
bază, tovarășii 
Dellemia Andrei,

fruntaș 
de ase- 
colectiv 
gazeta 

vizuală

organizației de 
Balogh 
Hunea

Iosif, 
Emeric

Din cuprinsul revistei „FLACĂRA” nr. 22
pe unul— Popas pe inelul II — un interesant fotoreportaj de

din marile șantiere din capitală: Piața Pieptănari, 
mare documentar 

lupta dată de mo-
— Sahara — nisip — sînge — petrol. Un 

ilustrat despre bogățiile imense ale Saharei și 
nopolurile occidentale pentru acapararea lor.

— Trei ploieșteni despre orașul lor: ce e 
nează cu noile construcții și cîteva propuneri.

— Cu creionul și aparatul fotografic printre „vidișți": 
este tehnica vidului și cîteva realizări ale specialiștilor noștri, 
tr-un reportaj „La cea mai... joasă presiune".

— Un record al anului 1900, stabilit de un ciclist romîn pe 
distanța București—Paris în 10 zile și 6 ore.

— Poște redacției <— Cuvinte încrucișate — Filatelie.

frumos, ce disto-

ce 
în-

Echipele de 
câtuși de la 
tiții ai minei 
crări de bună
Ele au terminat montarea a două 
compresoare de 45 m.c. aer pe mi
nut cu o lupă de zile înainte de 
termen. IN CLIȘEU: Membrii 
celor două echipe eonsultîndu-se 
cu mecanicul de sector Cristee 
Victor asupra economiilor făcute 
Ia această lucrare.

— membri ai biroului — s-au 
culcat pe urechea că dacă au în 
sertar un program de măsuri 
bune, totul se va îndrepta. Așa 
se face că deși adunarea gene
rală a stabilit aceste măsuri în 
data de 22 mai. nici la sfîrșitul 
acestei luni biroul nu trecuse 
încă la îndeplinirea sarcinilor 
elaborate de adunarea generală 
în vederea întăririi preocupării 
colectivului secției față de calî-

de 
la 
și

colectivului secției față 
tatea producției.

Biroul organizației 
membrii de partid de 
de turnătorie, precum 
rășii din comitetul de partid 
U.R.U.M.P. trebuie să tragă con
cluzii din această stare de lu
cruri și să ia măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea muncii 
organizației de bază din secția 
de turnătorie, deoarece această 
secție, prin locul pe care-1 ocu
pă în procesul tehnologic, hotă
răște în bună măsură rezultatele 
muncii întregului colectiv al u- 
zinei.

bază. 
secfia 
tova-

I. B.

Aspecte ale muncii 
de Cruce Poșie în școli

Recentul schimb de experiență 
între unele școli din Valea Jiu
lui în domeniul muncii de Cruce 
Roșie in școli a scos In evidență 
o serie de aspecte interesante, la
tă cîteva din concluziile partici- 
panților la acest schimb de expe
riență.

Prin intermediul Crucii Roșii 
s-a organizat în școli, răspindi- 
rea cât mai largă a cunoștințelor 
sanitare. Fiecare* școală dispune 
de colț sanitar dotat cu medi
camente de urgență și cu pansa
mente pentru răni. Alături de 
acest colț mai există acul și ața 
pentru cei fără nasturi și peria 
pentru cei ce vin murdări pe ghe
te.

In. cadrul organizației de Cruce 
Roșie, medicii de circumscripție 
s-au ocupat de școli, învățând e- 
levii cum să acorde un prim aju
tor în cele mai variate situații 
ale urgențelor medicale, să aplice 
un pansament corect, să oprească 
o hemoragie etc. Tot cu această 
ocazie li sau împărtășit multe cu
noștințe referitoare la igiena cor
pului și îmbrăcămintei.

In cele „cinci minute de con
trol igienic" efectuat sub supra
vegherea corpului didactic, se ve
rifică felul cum elevii îndepli
nesc sfaturile medicilor.

Metoda graficului și careului 
sînt foarte educative, scoțind în 
evidență atît clasele cât și elevii 
prieteni ai .curățeniei. Prin aceste 
aprecieri elevii sînt antrenați la 
adevărate întreceri în păstrarea 
ordinei și curățeniei.

Schimbul de experiență a fost 
util pentru noi, medicii. El a reu
șit să scoată în evidență și unele 
aspecte negative din munca noas*. 
tră. S-a constatat cu această oca
zie că munca de Cruce Roșie în 
școala profesională Lupeni, de 
pildă, nu se face la un nivel co
respunzător.

O impresie bună au lăsat toate 
școlile vizitate. S-a remarcat Școa
la de 7 ani nr. 1 Petroșani, care 
a prezentat cea mai completă și 
organizată muncă -sanitară. Ia

I ІІЦКЩі № РГНІКІ 
Wl MljlHIli

Pînă nu de mult, muncitorii 
care locuiesc la Lonea și Petrila 
și luareaaă la U.R.U.M.P. ori. în 
alte întreprinderi din Petroșani se 
bucurau de un transport regulat 
care se efectua cu trenul electric 
pe ruta Lonea ■— Petroșani. De 
două sAptămîni însă călătoriile lor 
s-au înrăutățit din cauza unui or
din venit de „sus". Este vorba de 
o dispoziție venită de la QC.V.J. 
(și imediat aplicată în practică de 
conducerea E.M. Lonea) prin care 

, se modifică vechiul orar de ple
care a trenului electric. înainte 
muncitorii soseau la locurile lor 
de muncă cu 12—15 minute mai 
devreme, acum se întâmplă invers. 
De aici ;i necazul, întîrzierile de 
la serviri ce provoacă neajunsuri 
atât întreprinderilor rit și munci
torilor. Deoarece această situație 
nu poate dăinui cred că este ne
cesar, și asta de urgență, ca tova
rășii din conduaerea QC.V.J. să 
revină asupra dispoziției date în 
legătură cu mersul trenului elec
tric întrudt ea aduce numai și nu
mai neajunsuri.

„ N. VAIDA 
muncitor preparați» Petrila

Spectacol muzical
Astăzi după-amiază la ora 17 

și seara la ora 20, are loc în 
sala Constructorul din Petro
șani spectacolul muzical „Așa 
se cîntă pe la noi" prezentat de 
formația de muzică populară 
„Doina Argeșului" a Sfatului 
popular regional Pitești.

strinsă cu
2 Petro - 

: mai fru-

bună, să-

școală, am găsit chiar oglinzi mari 
pe coridoare în fața cărora elevii 
își cercetează ținuta. Oaspeții au 
fost ktcîntați -de răspunsurile pre
cise și prompte >ale elevilor.

Școala nr. 1 Lupeni s-a re
marcat prin legătura 
părinții, iar școala nr. 
șani no-a prezentat cele 
moașe evidențe.

Copiii au toți o stare 
nătoasă, vioaie, slnt curat îmbri- 
cați, lăsînd în ansamblu o impre
sie foarte bună. Toate acestea 
sînt, incontestabil, rezultatele bu
nei stări materiale și culturale a 
oamenilor muncii precum și aten- 
(iei acordate de conducerile șco- 
ilor problemelor de igienă.

Dr. DIRLEA GHEORGHE 
președintele Comitetului orășenesc 

Petroșani de Cruce Roșie
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ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudori 

autogeni, sudori elec
trici, dulgheri, fierari 
beton fi strungari.

Se asigură condiții bun» 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de con
strucții siderurgice — Hune
doara, serviciul centre și în- 
vâțâmînt, str, Molotov nr. 8

U R I C A N I
Organizează în ziua de 30 

iunie 1961 la sediul exploa
tării un concurs pentru ocu
parea următoarelor posturi:

— maiștri mineri
— maiștri transport
— maiștri electro-ntecanlcl.
Se pot prezenta la con

curs cei care au diploma de 
maistru sau diploma de ab
solvire a unei școli tehnice 
echivalente, sau care la data 
de 1 iulie 1956 aveau o prac
tică de 12 ani în funcția de 
maistru.

Cererile, însoțite de actele 
necesare, se pot depune zil
nic la sediul E. M. Uricami, 
unde se pot obține șl Infor
mații suplimentare.

ANUNȚ
T.C.M.C. Grupul de 

șantiere Coroești an
gajează un economist 
financiar și un contabil.

Condițiile de studii 
fi stagiu sînt prevăzu
te în nomenclatoarele 
în vigoare.

filiala 
vlnzare 
în sta* 
Roșită,

ANUNȚ
O.N.T. „Carpați",

1 Petroșani a pus în 
bilete pentru locuri

! țiunile Eforie, Vasile
I Iechirghiol, Mangalia, Cos- 
; tinești.

De asemenea, mai sînt lo- 
; curi și pentru alte stațiuni 

balneo-cllmaterice din țară.
Doritorii se pot prezenta 

Ia sediul filialei din Petro- 
șani, str. Gheorghe Gheor-

' ghiu-Dej nr. 23.

*

%
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И. S. Hwșciov a părăsit Bratislava 
plecind spre Viena

BRATISLAVA 2 (Agerpres)
La 2 iunie, după o vizită de 

trei zile în R. S. Cehoslovacă N. 
S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a 
părăsit Bratislava plecînd cu tre
nul la Viena, unde se va în-

S.U.A., J. 
Bratislava 
drapele de

------o------

Ія Republici' Dominicană 
au izbucnit răscoale 
împotriva guvernului

NEW YORK 2 (Agerpres)
Corespondentul din New York 

al agenției France Presse anunță 
că la 1 iunie în acest oraș a în
ceput o consfătuire a liderilor di
feritelor organizații ale exilaților 
dominicani în scopul unificării lor. 
Potrivit agenției; surse ale exila
ților au anunțat că în Republica 
Dominicană au izbucnit răscoale 
împotriva guvernului dictatorial. 

Intre timp, după cum transmite 
agenția Associated Press, guvernul 
dominican, condus în prezent de 
președintele Jaoquin Balaguer, a 
numit pe Rafael Trujillo junior 
fiul fostului dictator, în postul de 
comandant suprem al forțelor 
armate dominicane.

tîlni cu președintele 
Kennedy. In gara 
împodobită festiv cu 
stat ale U.R.S.S. și R. S. Ceho- 
sîeuaee, cu pancarte și lozinci, 
N. S .Hrușciov a fost condus 
de mii de cetățeni cehoslovaci 
care l-au salutat cu multă căL 
dură și cordialitate frățească. 
Conducători ai partidului, oa
meni de stat și reprezentanți ai 
vieții publice în frunte cu A. 
Novotny, prim-secretar al С. C. 
al P.C. din Cehoslovacia preșe
dintele republicii, i-au urat cu 
multă căldură lui N. S. Hruș
ciov drum bun.

★
cursul după-amiezii de ieri, 
S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a sosit la Viena.

In 
N.

MIHAIL HRUNICEV 
A ÎNCETAT SUBIT 

DIN VIATA
MOSCOVA 2 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Comitetul Central al P.C.U.S. 

și Consiliul de miniștri al 
U.R.S.S. fac cunoscut că la 2 
iunie a încetat subit din viață 
Mihail Hrunicev, eminent om 
jle stat, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
ciliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice, dteputat al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Erou al Muncii Socialiste.

Printr-o hotărîre a C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. s-a constituit 
o comisie guvernamentală pen
tru organizarea funeraliilor luî 
Mihail Hrunicev.

..........  .... — ■— *«s» •■■.==?=--------

Mari demonstrații in Japonia
TOKIO 2 (Agerpres)
In zilele de 31 mai și 1 iunie 

coloane nesfîrșite de oameni ai 
muncii din Japonia s-au îndrep
tat spre Parlament pentru a în- 
mîna deputaților partidelor so
cialist și comunist petiții de pro
test împotriva legi reacționare

Poporul Angolei va învinge
cheamă guvernul indbnezian să 
adopte măsuri concrete în spri
jinul luptei poporului Angolei 
pentru independență. De aseme
nea, declarația cheamă poporul 
indonezian la colaborare cu toate 
forțele anticolonialismului din 
lume și la intensificarea luptei 
comune pentru lichidarea colo
nialismului de pretutindeni.
------  ----- O------

„cu privire la preîntîmpinarea 
violențelor politice" cu ajutorul 
căreia guvernul tinde să înăbu
șe mișcarea democratică din ța
ră. 25.000 de șoferi din Tokio 
au declarat la 1 iunie o grevă în 
sprijinul mișcării de protest îm
potriva noii legi reacționare.

împotriva acestei legi au mai 
protestat: Consiliul general al 
sindicatelor din Japonia, Con
gresul sindicatelor industriale 
din Japonia, și Sindicatul cor
pului didactic din întreaga Ja
ponie, care reunește 600.000 de 
membri.

La 1 iunie, 
a declarat că 
beral-democrat
ignoreze aceste cereri ale pături
lor largi ale poporului japonez, 
deputății socialiști vor face tot 
ce le stă în putință pentru a 
împiedica 
privire 
lentelor 
ferioară

Partidul socialist 
dacă Partidul li- 
va continua să

Con-

DJAKARTA 2 (Agerpres)
. Poporul Angolei va învinge cu 

siguranță, a declarat Harsono, 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Indo
neziei, la o conferință dte presă 
care a avut loc la 1 iunie. In 
prezent înșiși colonialiștii se în
doiesc de faptul că ei vor reuși 
să-și mențină dominația colo
nială în Angola.

Harsono a declarat că guver
nele țărilor asiatice și africane 
acordă o deosebită atenție eve
nimentelor dirț Angola.

Federația Centrală a Sindica
telor din Indonezia a dat pu
blicității o declarație prin care

----- O------

Cu privire la situația 
din Angola

CAIRO 2 (Agerpres) 
Secretariatul permanent al

siliului de solidaritate a popoare
lor Asiei și Africii a dat publici
tății o declarație cu privire la si
tuația din Angola, în care con
damnă acțiunile represive ale au
torităților coloniale portugheze îm
potriva poporului angolez.

In declarație se spune printre 
altele că în cursul ultimelor două 
luni autoritățile colonialiste portu
gheze au exterminat peste 30.000 
de locuitori angolezi și că au in
cendiat cu napalm 60 de sate. 
Din pricina terorii dezlănțuite nu
meroși angolezi au fost nevoiți să 
se refugieze în provinciile sudice 
ale Congoului.

Popoarele din Asia și Africa, 
se spune în declarația secretaria
tului permanent, care au luptat 
întotdeauna pentru independență 
și libertate, nu pot și nu trebuie 
să rămînă indiferente la genocidul 
comis de colonialiștii portughezi 
împotriva poporului angolez.

Secretariatul permanent reco
mandă comitetelor naționale de 

& solidaritate cu popoasele Asiei și 
Africii să organizeze între 21 și 
30 iunie a.c. o campanie de soli
daritate cu poporul angolez și cu 
popoarele altor colonii portugheze.

Secretariatul permanent îndeam
nă toate țările afro-asiatice — 
membre ale O.N.U. — să deter
mine Portugalia să aducă la în
deplinire declarația Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, să boicoteze 
Portugalia pe cale diplomatică și 
economică și să nu îngăduie ca 
față de Angola să fie reeditate 
„greșelile care au fost comise în 
Congo".

Vasele portugheze nu mai au 
ce căuta în porturile ghaneze

LONDRA 2 (Agerpres)
In semn de protest împotriva 

politicii coloniale portugheze în 
Angola, la 1 iunie guvernul Gha* 
nei a interzis vaselor ți avioanelor 
portugheze intrarea în apele te
ritoriale ți accesul la aeroporturile 
Ghanei înafară de cazurile de a- 
varie.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, guvernul Ghanei a declarat de 
asemenea că, începind din ziua 
de 1 iunie, sînt anulate licențele 
de import pentru mărfurile portu
gheze.

discutarea legii „cu 
ia preîntîmpinarea vio- 
politice" în Camera in- 
a Parlamentului.

LA OSLO

A luat sfîrșit greva 
conducătorilor 
de autobuze

OSLO 2 (Agerpres)
La Oslo a luat sfîrșit 

conducătorilor de autobuze care 
a durat 16 zile. Greviștii cereau 
majorarea salariilor. Societățile 
particulare de transport au fost 
nevoite să accepte o majorare sub
stanțială a salariilor muncitorilor.

greva

In legătură cu situația din Laos
HANOI 2 (Agerpres)
Suvanna Fumma, primul minis

tru al Laosului ți Sufanuvong, li
derul partidului Neo Lao Haksat, 
au anunțat Comisia internațională 
pentru Laos că, întrucit Consfă
tuirea tripartită de la Na Mon nu 
a terminat discutarea problemei 
cu privire la regulile încetării fo 
cului, în prezent nu există condi
ții suficiente pentru ca această Co
misie să stabilească imediat con
trolul asupra unei serii de regiuni.

Cei doi lideri laoțieni, relatea
ză agenția Vietnameză de Infor
mații, și-au exprimat speranța că 
Consfătuirea tripartită va obține 
rezultate în timpul cel mai apro
piat și că va crea astfel condițiile 
necesare pentru ca Comisia inter
națională să poată ajuta celor trei 
părți laoțiene să exercite controlul 
asupra încetării focului.

PARIS 2 (Agerpres)
In cadrul celei de a patra zi a 

dezbaterilor Congresului al 33-lea 
al Confederației Generale a Mun
cii din Franța (C.G.T.) au conti
nuat discuțiile pe marginea pro
gramului revendicărilor C.G.T., 
prezentat spre aprobarea Congre • 
suhii. Majoritatea vorbitorilor au 
aprobat acest program și au ară" 
tat că vor depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea lui. Reprezen
tanții diferitelor organizații ale 
C.G.T. au scos în evidență în 
cuvîntul lor condițiile grele de 
muncă și de ttai ale oamenilor 
muncii francezi — subliniind de 
exemplu că Franța deține 
întiietate mondială în ce 
numărul accidentelor de 
ție. Numeroși vorbitori
primat nemulțumirile oamenilor 
muncii din Franța față de sala
riile necorespunzătoare costului vie
ții.

Vorbitorii au subliniat de ase
menea că întreaga clasă muncitoa
re franceză dorește să se ajungă 
dt mai grabnic la rezolvarea pro
blemei algeriene pe calea tratati
velor. In acest sens de la nume
roase fabrici și uzine din Franța 
au fost trimise la Evian delegații 
ale oamenilor muncii pentru a ex-

ei tristă 
privește 
produc - 
au ex-

XZZSE RIDICĂ CEATA 
nistrul de Răgiboi al R.F. Germa
ne își făcea recent intrarea în ca
pitala Marii Britanii pentru a 
duce tratative cu ministrul de 
Război englez Watkinson, o ceață 
groasă acoperea marele oraș de 
pe Tamisa. Pirdalnica ceață îl 
împiedica pe herr Strauss să vadă 
orașul, în schimb îl ajuta să se 
strecoare nestingberit pe marile 
bulevarde, căci domniei sale nu-i 
place să fie văzut de populație... 
de fapt nici londonezilor nu le 
face plăcere să-l vadă prea des 
în Anglia I Englezii știu că Strauss 
și generalii săi nu trec peste ca
nalul Minerii de florile mărului. 
Doar herr Strauss și generalii săi 
cunosc Londra ca-n palmi ! Le 
sînt cunoscute distrugerile cauza
te în războiul trecut de bombele 
V-l și V-2, cartierele care au su
ferit cel mai mult de pe urma 
bombardamentelor avioanelor „Siu- 
kas“-, zecile de mii de victime».

Vizitele de acest soi amintesc 
englezilor de cele ale lui Chamber
lain la MUnchen I Concesiile 
cute atunci de Chamberlain 
Hitler seamănă puternic cu 
făcute astăzi de Macmillan 
Adenauer. Bundeswebnd de 
seamănă ca două picături de 
cu Reicbswehrul lui Hitler—

Franz fosef Ștrauss și generalii Watkinson, herr Strauss’ se bucură

săi vin la Londra învăluiți în cea
ță, ceață în care se învăluie și 
acele cercuri britanice care nu pot, 
sau nu vor să tragă nici un fel de 
învățăminte din uneltirile mai 
vechi sau mai noi ale revanșarzi
lor de la Bonn. Numai așa se 
explică cum de a reușit Frarz 
Josef Strauss să obțină atît de
oooeeoooeooeoooaoeaooeeoeo

FOILETON
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦ 

lesne „spațiul vital" în Anglia 
pentru instruirea trupelor vest- 
germane și secrete de producție 
ale tipurilor moderne de arma
ment britanic.

Ziarul vest-german „Neue 
Rhein Zeitung" își exprimă satis
facția că „guvernul britanic a dat 
uitării trecutul apropiat". Poporul 
englez însă n-a uitat nimic și 
este ferm hotărît să ■ zădărnicească 
uneltirile generalilor de la Bonn. 
Căci a da din nou mînă liberă 
unor generali care cu 20 de ani 
în urmă plănuiau invadarea An

/e-

cele
lui gliei, este ca și cînd ți-ai tăia <. 
azi singur creanga de sub: picioare...

Trectnd în goana mașinii spre 
aeroport, după vizita fulger la

apă

că nu se vede la
• • • doi pași din cau

za ceței. Altfel ar avea întîlniri 
neplăcute cu pichetele organizate 
cu acest prilej de Comitetul englez 
pentru apărarea păcii. E bună și 
ceața asta la ceva...

De fapt ce au englezii ăștia 
cu el?, se întreabă indignat herr 
Strauss. Nu sînt nici trei ani de 
ctnd fostul ministru de Război al 
Angliei, Duncan Sandys, a decla
rat clar și răspicat în Camera 
Comunelor, ca să audă toată Ma
rea Britanie: „Urmărim cu bucu
rie dezvoltarea noii armate vest- 
germane"... Unde este bucuria 
de care pomenea mister Sandys ? 
Nu se simte deloc, constată cu ne
plăcere herr Strauss. Bucuria a 
ceasta — gîndește el — ar tre
bui să fie acum înzecită, căci uns 
era acum trei am armata vest-ger- 
mană și alta este ea acum!

Franz fosef Strauss se bucuri 
astăzi că își poate ascunde cit de 
cit planurile de război la adăpos
tul „ceții diplomatice" care învă
luie în același timp acțiunile unor 
guvernanți englezi miopi și nerea- 
liști. El ar trebui însă să țină 
seama de faptul că hotărîrea po
porului englez și a celorlalte po
poare de a nu permtie un nou 
MUncben, răzbate prin orice fel 
de ceață!

MIRCEA IORDACHE

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 6 Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej ш. 56. TeL interurban 322 automat 269.

In această scrisoare adresată Co
misiei Internaționale la 27 mai, 
se subliniază din nou hotărîrea 
guvernului legal al Laosului și 
partidului Neo Lao Haksat, de a 
colabora cu Comisia internațio
nală pentru îndeplinirea sarcinilor 
ei.

In scrisoare se arată, că mapele 
guvernului legal ți foițele armate 

Haksat 

hnWio-

ale Partidului Neo Lao 
au respectat cu strictețe 
privind încetarea focului din'Wo- 
mentul publicării acestuia. Ia 
schimb clica Fumi Nosavan — 
Boun Oum a încălcat de nenumă
rate ori acest ordin pătrunzînd în 
numeroase regiuni care se află sub 
controlul guvernului legal, al parti
dului Neo Lao, Haksat învinuind 
în mod calomnios cele două părți 
de „încălcare" a ordinului de în
cetare a focului.

prima delegației franceze lejii 
de a se ajunge la pacea bazată pe 
recunoașterea dreptului poporului 
algerian la autodeterminare. Parti- 
cipanții la Congres au condamnat 
intenția autorităților de a interzice 
oamenilor muncii francezi întilni- 
rile cu reprezentanții guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria.

In cadrul discuțiilor a luat cu- 
vintul reprezentantul oamenilor 
muncii din Algeria, care a subli
niat că poporul algerian își va 
continua cu toată hotărîrea lupta 
pentru independență și suverani
tate națională.

v Delegații la congres au adop 
tat în unanimitate o rezoluție în 
care condamnă recentul decret gu
vernamental cu privire la rechizi
ționarea muncitorilor în 
grevă.

Au luat de asemenea 
Louis Saillant, secretarul 
al F.S.M., care a salutat 
menii muncii din Franța în nume
le milioanelor de membri ai Fe
derației Sindicale Mondiale.

саз- de
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PR08RAM DE RADIO
4 iunie

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri și sumarul presei centrale, 
8,00 Școala și viața, 8,50 Jocuri 
populare romînești, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii: „Coco* 
șelul neascultător", adaptare ra
diofonică după comedia cu același 
nume de Ion Lucian, 10,30 Muzi
că ușoară, 11,00 Formații artistice 
de amatori în studiourile noastre,
11.30 Vorbește Moscova, 12,00
Gintă orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii, 13,10 De 
toate pentru toți, 14,00 Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară", 14,50 
Arii și duete din operele lui Ver
di, 15,20 ~
goarelor" 
romînești 
dii, 19,30 
socialiste, 
fon, premiera „Fiul secolului' 
Kuprianov, 21,45 Muzică populară 
romînească. PROGRAMUL II, 
7,00 Melodii populare romînești, 
8,00 Muzică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Din cele mai fru
moase melodii populare sovietice,
9.30 Concert de dimineață, 10,30 
Revista presei străine, 10,50 Trans
misie din sala Ateneului a concer
tului orchestrei simfonice și a co
rului Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu“,13,15 Muzică populară 
romînească și a minorităților națio
nale, 14,30 Cine știe ciștigă ! 15,15 
Muzică de estradă, 16,00 Oameni 
și fapte, 16,30 Cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare ro
mînești, 17,00 Muzică vocală, 
18,00 Muzică ușoară, 19,00 Emi
siune pentru marinari, 19,30 Pro
gram de ’ romanțe, 20,30 Muzică 
de dans, 22,30 Din comoara fol
clorului nostru.

„Se întrec fruntașii o- 
16,00 Melodii populare 
17,40 Album de melo- 
Muzică ușoară din țări 
20,00 Teatru la micro- 
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